
 

 

UCHWAŁA NR OR.0710.27.2017 

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO 

z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn.zm.
1)

) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.
2)

) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr OR.0710.16.2012 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 25 października 2012 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2012 r. poz. 3342, z 2014 r. poz. 3423) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) podstawa prawna otrzymuje brzmienie: „Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn.zm.) oraz art. 221 ust. 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwala 

się, co następuje”; 

2) w § 3 skreśla się ust.4; 

3) w § 4 ust. 1 wyrazy „30 marca" zastępuje się wyrazami ”28 lutego". 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

  

 Przewodniczący Rady Powiatu 

Leszek Sierputowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1) 

zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2015 r. poz. 397, 774, 1505, z 2016 r. poz. 1330, 1887, 1948, z 2017 r. 

poz. 60, 1086. 
2) 

zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 

1089. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 września 2017 r.

Poz. 3512
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